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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 

1984 — an de producții agricole record

In cîmp, în grădinile de legume 
și în livezi — să se lucreze zi-lumină I

Vizita de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in R. P. Bulgaria

PLECAREA SOSIREA LA SOFIA

Ploile căzute în ultimele 
zile au stânjenit într-o 
oarecare măsură desfășu
rarea lucrărilor în cîmp 
și în unitățile din Consi
liul unic agroindustrial 
Geoagiu. Specialiștii au 
urmărit îndeaproape sta
rea terenului și, imediat 
ce pămîntul s-a zvîntat au 
fost reluate pregătirea 
terenului și însămînțările, 
urmărindu-se folosirea 
fiecărei ore bune de lu
cru. La C.A.P. Romos, 
au fost pregătite peste 260 
ha teren și au fost semă
nate cu plante medicina
le 170 ha, adică toată 
suprafața planificată. Se
mănatul l-a efectuat me
canizatorul loan Jurj.

La cooperativa agricolă 
de producție din Geoagiu 
au fost pregătite pînă în 
prezent peste 100 ha și 
au fost însămînțate 2 ha

C.U.A.S.C. Geoagiu

cu ridichi și 6 hectare cu 
sfeclă de zahăr. loan 
Samoilescu, Inginerul șef 
al unității, ne spunea că 
în cursul zilei de joi a 
început și plantarea car
tofilor pe cele 70 ha.

Cu forțe sporite se lu
crează și la C.A.P. Aurel 
Vlaicu, unde au fost pre
gătite peste 120 ha și 

s-au cultivat opt hectare 
cu cartofi. La C.A.P. 
Cigmău au fost pregătite 
30 ha și s-au plantat pri
mele cinci ha cu cartofi 
sub supravegherea ing. 
Viorel Popescu, inginerul 
șef al unității. Lucrările 
pe ogoare sînt însă în
târziate la C.A.P. Romo- 
șel și Pișchinți unde au 
fost pregătite doar 30 și, 
respectiv, 25 ha teren, 
dar nu s-a însămânțat 
încă nici un ha. în aceste 
unități se impune o mai 
bună organizare a mun-

TRAIAN SONDOR
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DIN BUCUREȘTI
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
plecat joi dimineața, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o vizită de 
prietenie în Republica 
Populară Bulgaria, la in
vitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii este însoțit de to
varășii loan Totu, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. 
Silviu Curticeanu, secretar 
al C.C. al P.C.R., de alte 
persoane oficiale.

Ceremonia plecării a avut 
loc la aeroportul Otopeni.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, de 
alți tovarăși din conduce
rea partidului și statului.

La ora 9,05. aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre R.P. Bul
garia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
sosit, joi dimineață, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o vizită de 
prietenie în Republica 
Populară Bulgaria, la invi
tația tovarășului Todor Jiv
kov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Noua întîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov se înscrie 
în sulta largă a contacte
lor tradiționale, rodnice, 
româno-bulgare la nivel 
înalt, care au marcat, de 
fiecare dată, momente de 
cea mai mare însemnătate 
în dezvoltarea și întărirea 
continuă a colaborării fruc
tuoase, multilaterale, din
tre partidele, țările și po
poarele noastre. Din pri
mele momente, ea a fost 
marcată — ca și cele pre
cedente — de atmosfera 
de prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă, de dorin
ța comună de a conferi di
mensiuni tot mai ample 
și un conținut tot mai bo
gat raporturilor de conlu
crare dintre partidele, po
poarele și țările noastre.

Ora 9,45. Aeronava pre
zidențială românească ate
rizează pe aeroportul din 
Sofia, care s-a pregătit 

să-i întâmpine cu cele mai 
înalte onoruri pe solii po
porului român.

Aerogara este dominată 
de două mari portrete 
ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
de drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Bulgaria.

Este înscrisă — în limbi
le română și bulgară — 
calda urare; „Bine ați ve
nit pe --ămîntul bulgar, 
dragi oaspeți — tovarășe 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășă Elena Ceaușescu !“.

Sînt prezenți aici un ma
re număr de locuitori aî 
capitalei, care au ținut să 
confere acestei noi întîlniri 
eu solii poporului român o 
atmosferă de aleasă sărbă
toare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov se îmbrățișează 
cu căldură, își string mîi- 
nile cu prietenie, manifes- 
tîndu-și deosebita satisfac
ție pentru această nouă 
întîlnire.

Tovarășul Todor Jivkov 
adresează, de asemenea, 
un călduros bun venit to
varășei Elena Ceaușescu.

O gardă militară, alinia
tă pe aeroport, prezintă 
onorul.

Sînt intonate imnurile 
de stat ale României și 
Bulgariei.

După trecerea în revistă

(Continuare in pag. a 4-a)

IN SPIRITUL INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, LA PLENARA C.C. AL P.C.R., DIN 21-22 

MARTIE A.C. Șl SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor - 
problemă de conștiință a întregului colectiv
• Față de anul trecut, cifrele de plan sînt aproape 

duble • Atenție maximă pregătirii fabricației • Or
ganizarea lucrului — factor hotărîtor al creșterii pro
ductivității • Fiecare muncitor — primul și cel mai 
exigent controlor al produselor pe care le realizează 
• Maiștrii să-și intre serios în rol ! • Se lucrează 
în acord global și fiecare ciștigă după cantitatea și 
calitatea muncii prestate. • Restanțele de la începutul 
anului trebuie să îndemne la reflecții! • Actualele 
exigențe calitative reclamă și o dotare tehnică su
perioară • Și nu în ultimul rind, poate în primul — 
calitatea materiilor prime și a materialelor.

Am sintetizat în chenar 
dimensiunile activității de 
producție pe anul 1984 ale 
colectivului .Secției de mo
bilă Brad, din cadrul în- 
treprinderii de prelucrare 

—■■ a lemnului Deva, și pro
blemele cu care se con
fruntă, care au făcut ca, 
de la începutul acestui 
an, să înregistreze nereali- 
zări de plan.

Pare surprinzător cum 
un colectiv cotat în anii 
trecuți cu o activitate 
bună, cu depășiri constan
te ale sarcinilor de plan, 
nu reușește, iată, după a- 
proape trei luni din acest 
an, să-și îndeplinească 
prevederile aferente pe
rioadei decît în procent de 
circa 60 la sută. Am cău
tat motivațiile acestei si
tuații în mijlocul colecti
vului de muncă. Și le-am 
aflat cu ușurință, urmă- 
rindu-i pe oameni la lucru, 
stând de vorbă cu mulți 
dintre ei.

Așadar, în primul rind, 
la Secția de mobilă Brad 
nu este îndeplinit planul 
la producția fizică. în al 
doilea rînd, calitatea unor 
produse se cere îmbună
tățită. Să vedem, deci, mo
tivațiile. „Ca să faci un 
produs bun, trebuie să al 
material bun, ne spunea

un șef de echipă. Or, pri
viți cheresteaua aceasta, 
primită de la I.F.E.T. Cra
iova. Are noduri, rizuri, 
crăpături, trebuie să tăiem

susținut, concret și efi
cient în problemele amin
tite.

Am reținut însă și o 
serie de deficiențe de na
tură internă, pe care co
mitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii, 
întregul colectiv trebuie 
să le soluționeze în cel 
mai scurt timp. Ne refe
rim mai întîi la organiza
rea lucrului — atentă, mi
nuțioasă, exigentă — pe 
echipe și schimburi, pe 
produse și operații, incit 
fiecare să știe precis, în 
orice moment ce are de

DUMITRU GHEONEA

Secția de mobilă 
Brad
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Joi, 29 martie, au înce
put, la Praveț, convorbiri
le oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, și tovarășul To
dor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

La convorbiri participă 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi
nistru al guvernului, mem
brii delegațiilor române ți 
bulgare.

Tovarășul Todor Jivkov 
a salutat cu căldură noua 
vizită de prietenie pe ca
re tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu o întreprind în 
Republica Populară Bul
garia. Totodată, tovarășul 
Todor Jivkov a exprimat 
satisfacția de a se reîntîlni 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de a conti
nua dialogul tradițional

bulgaro-român la nivel 
înalt, care s-a dovedit a fi 
un factor determinant în 
întărirea permanentă a bu
nelor relații dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în 
numele său și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, vii mul
țumiri pentru invitația de 
a vizita Bulgaria, pentru 
căldura și ospitalitatea cu 
care au fost întâmpinați, 
subliniind că vede în aceas
ta o nouă și elocventă ex
presie a sentimentelor de 
profundă stimă ce și le nu
tresc reciproc popoarele 
noastre vecine și prietene.

De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a ma
nifestat satisfacția de a se 
reîntîlni cu tovarășul To
dor Jivkov și de a avea 
împreună un nou schimb 
de păreri cu privire la am
plificarea și aprofundarea, 
în continuare, a colaboră
rii rodnice româno-bulgare.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
și-au afirmat încrederea

că actuala întîlnire — ca 
și cele precedente — la ni
vel înalt va impulsiona 
dezvoltarea fot mai susți
nută a relațiilor prietenești 
dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Cu această convingere, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todo~ Jivkov au început 
schimburile de păreri, în 
probleme bilaterale și in
ternaționale de interes co
mun.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au indicat ca organele de 
resort din România și Bul
garia să studieze și.șă pre
gătească un acord/de co
laborare și cooperare de 
lungă durată, pînă în anul 
1990, iar pentru unele do
menii pînă în anul 2000, 
care. să asigure punerea 
largă în valoare a posibi
lităților de care dispun 
cele două țări în dome
niul promovării largi a co
laborării și cooperării re
ciproc avantajoase.

Convorbirile se desfășoa
ră intr-o atmosferă de cal
dă prietenie, de înțelegere 
și stimă reciprocă.

din ea ca să putem scoate 
ceva. De asemenea, lacuri
le, vopselele, cleiul nu sînt 
de calitate corespunzătoa- 
rd“. „O altă problemă este 
calitatea sculelor, dispozi
tivelor, verificatoarelor, re
leva tehnicianul principal 
Petru Roșea, un meseriaș 
de primă mină și secre
tar al comitetului de partid 
al secției. Este adevărat 
că ni s-au adus unele 
mașini moderne, dar mo
bila — la nivelul exigen
țelor actuale (în modele 
diferite, complexe) — re
clamă scule foarte bune, 
adecvate multiplelor ope
rații pe care le necesită 
execuția ei“.

Facem aici o paranteză 
pentru a ne exprima acor
dul cu declarațiile interlo
cutorilor și a sesiza con
ducerilor I.P.L. Deva șl 
Centralei de resort necesi
tatea unui sprijin mai

loan liter vorbea cu 
năduf despre unele neca
zuri de la betoane. El este 
secretarul organizației de 
partid din secția panouri 
mari a I.M.C. Deva și, în 
același timp, șef de forma
ție la centrala de betoane. 
Normal să se simtă apăsat, 
mai mult decît alții, de 
greutățile producției.

— Luptăm din răsputeri 
cu orice piedică, și învin
gem pînă la urmă. Dacă 
n-ar li oamenii I...

— Ei, da, oamenii... Care 
sirrt ? îl întreb.

— Păi e vorba de întreg 
colectivul, de citeva sute.,. 
Nu sînt dai-trei I

— Care sini primii doi 
de care vă amintiți, tova
rășe secretar ?

— Soții Mihăilă, de e- 
xemplu. El, Dumitru, este 
șef de formație, are 14 
ortaci. Nevastă-sa, Maria, 
este macaragistă in altă 
formație, dar tot aici, ta

Doi oameni
panouri mari. Amlndoi sînt 
harnici, de omenie. Au fost 
primiți in partid de orga
nizația noastră. Tot aici 
s-au cunoscut în urmă cu 
15 ani, și-au unit desti
nele. Vem'ți, să-i cunoașteți I 

l-am cunoscut. Mai pre
cis, doar pe Dumitru Mi
hăilă deoarece soția sa, 
Maria, a fost inabordabilă; 
„patrula" mereu cu podul 
rulant pe sub acoperișul 
halei.

— Cum a decurs progra
mul de lucru pînă acum ?

— Normal. Este ora 13 
și am turnat 19 din cele 26 
elemente cite avem plani
ficate, restul de 7 tipare 
sînt deja pregătite de 
membrii formației și ur
mează să fie turnat beto
nul.

— Văd că lucrați simul

tan .in mai multe locuri...
— Intr-adevăr, zilnic avem 

șapte feluri de operații mai 
importante : decofrarea, cu
rățarea tiparelor, ungerea 
ou decofrol, asamblarea 
tiparelor, armarea elemen
telor, turnarea și finisarea.

Despre soții Mihăilă, ca 
și despre alte multe fomi- 
lii de muncitori, s-ar putea 
scrie o povestire adevărată 
și simplă, repetată de ta 
o zi la alta intr-un șirag 
neobosit. Ar începe cam 
așa .. „Dimineața, cînd lă
custa de metal se zbate în 
ceasul deșteptător, Maria 
și Dumitru Mihăilă pregă
tesc micul dejun. Apoi, cu 
infinită grijă îi trezesc și 
pe cei doi copii, Ionel și 
Florin, elevi ta școala ge
nerală, Mai sînt pregătite 
trei pachețele cu mîncare,

unul pentru tata și mama, 
celelalte două pentru copii. 
Nu mult după aceea, un 
autobuz ii duce pe soții 
Mihăilă la întreprinderea 
unde lucrează...*.

Povestirea ar putea con
tinua. Dar nu asta este 
important. Ci, mai mult 
decît toate, faptul că DOI 
OAMENI, străbătînd desti
nul ales al muncii și-au 
împletit destinele proprii, 
continuind cu forțe unite 
să-și desăvirșească profe
sia, să muncească pentru 
creșterea avuției obștești, 
înjghebîndu-și, în același 
timp, cursul lor firesc. Aici, 
în aceste puncte de in
cidență ale celor două 
universuri trebuie căutată 
proba de omenie și de 
rezistență a tuturor munci
torilor, „călătoria" lor 
omenească în timpul so
cialist.

MARIN NEGOITĂ
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Maximă atenție față de calitățile moral- 
politice și profesionale ale solicitanților

6136 kg porumb știuleți la hectar- 
producție medie

•Cele 6 organizații de 
bază din comuna Pestișu 
Mic âu primit, în cursul 
anului trecut, 8 oameni ai 
muncii, de diverse catego
rii, în rîndurile partidului.

Am abordat unele preo
cupări ale birourilor or
ganizațiilor de bază în 
această privință împreu
nă cu tovarășul Alexan
dru Zudor, secretarul co
mitetului comunal de 
partid.

— Este evident, tovară
șe secretar, că una dintre 
problemele cele mai im
portante o reprezintă gri
ja pentru calitățile moral- 
politice și profesionale ale 
celor care solicită primi
rea în partid. Ce este prio
ritar în activitatea birou
rilor organizațiilor de ba
ză, ale comitetului comu
nal de partid din acest 
punct de vedere ?

— Biroul comitetului co
munal de partid manifestă, 
apreciem noi. o atenție 
sporită conducerii înde
aproape a acestei activități. 
Am sprijinit toate birou
rile organizațiilor de bază 
în întocmirea perspectivei 
de primire. încă din acest 

' stadiu, urmărim cîteva pro
bleme esențiale care vi
zează pregătirea multilate
rală a tovarășilor aflați 
în atenție.

— Mai concret
—De pildă, în această 

perspectivă. cu caracter 
mai larg, evidențiem con
cret citi oameni întrunesc 
condițiile de devotament, 
cinste, . corectitudine, res

S.D.V.-istica
■ în cadrul secției I, de la 
Uzina de utilaj minier și 
repar.ții Crișcior, func
ționează și un atelier 
S.D.V. Hala nu este prea 
spațioasă, dotarea tehnică 
nu este chiar™ la nivelul 
tehnicii moderne actuale, 
personalul muncitor nu-i 
prea numeros (trece cu 
puțin peste 40 de oameni). 
Cu toate acestea, în ate
lier ' este cald și curat, 
mașinile sînt atent exploa
tate și întreținute, iar 
meseriașii — harnici și 
pricepuțl — realizează la 
ele lucrări de înaltă teh
nicitate și complexitate, de 

U. U. M. R. CRIȘCIOR

mare necesitate pentru 
celelalte sectoare ale în
treprinderii.

— Noi zicem că sîntem 
un sector „cheie“ al uzi
nei — subliniază lăcătu
șul Gheorghe Marian. Exe
cutăm și reparăm scule, 
dispozitive, verificatoare, 
calibre, matrițe de serie 
mare, necesare în procesul 
de fabricație a vagoneților 
de mină și a confecțiilor 
pentru instalațiile de pre
parare a minereurilor, in
tervenim operativ oriunde 
se produce o fisură în pro
cesul productiv. Ceea ce 
credem noi că am făcut 
și facem bun în ultima 
yreme este S.D.V.-istica de 
rezervă. Adică am încercat 
și am reușit să ne creăm 
o rezervă de S.D.V.-uri și 
matrițe care condiționează 
derularea fluentă și efi
cientă a procesului de pro
ducție. Așa că, dacă o 
anume piesă importantă 
sau un reper de bază de 
la un agregat se defec
tează, ele pot fi înlocuite 
operativ, incit producția 
să nu sufere. 

ponsabilitate in muncă. 
Apoi, avem o evidență a 
celor pe care a trebui» 
să-i ajutăm ca intr-un nu
măr de ani să-și comple
teze studiile. Urmărim și 
alte criterii cerute de Sta
tutul partidului. Pornind 
de aici, sprijinim birourile 
organizațiilor de bază ca 
acestea să lucreze in cu
noștință de cauză, în func
ție de caracteristicile to
varășilor aflați în evidența 
noastră.

fn munca de primire 
în partid

că atunci cind iși prezintă 
cererile de primire in 
partid tovarășii întrunesc

— Ceea ce v-am spus 
pină acum reprezintă doar 
o parte din ansamblul ac
tivității. Birourile organi
zațiilor de bază lucrează 
pe mai multe planari cu 
acești tot a* ăși. i repeat, 
pe măsură ce tovarășii se 
maturizează, ei sînt inte
grați in viața și preocupă
rile organizațiilor de bază. 
Li se încredințează cite o 
sarcină pentru a le putea 
verifica puterea de anali
ză și capacitatea de acțiu
ne, sînt încadrați în învă- 
țămintul politico-ideologic, 
invitați la adunări gene
rale, mai ales la cele în 
care se dezbat probleme

de rezervă
Atelierul lucrează pe 

trei schimburi și execută 
permanent S.D.V.-uri, cali
bre șl matrițe de rezervă 
ori de necesitate imediată, 
îndeosebi pentru sectoare
le calde ale uzinei, dar și 
pentru celelalte ateliere, 
ceea ce dă siguranță des
fășurării normale a pro
ducției, îi conferă înaltă 
productivitate, calitate și 
eficiență.

Șeful * atelierului de 
S.D.V.-istică, de la U.U.M.R. 
Crișcior, maistrul princi
pal specialist Victor Almă- 
șan, secretar al comitetu
lui de partid al unității.

releva că această expe
riență — de a avea în 
permanență scule, dispo
zitive, matrițe de rezervă, 
de a programa pe fiecare 
schimb un specialist pen
tru asistență tehnică și in
tervenție exclusiv în acest 
domeniu — se regăsește 
în rezultatele bune pe care 
colectivul U.U.M.R. le în
registrează de la începu
tul anului. „Mai mult, spu
nea interlocutorul, mese
riașii din atelier, din rîn- 
dul cărora se evidențiază, 
pentru priceperea, hărni
cia și dăruirea lor în mun
că, Nicolae Bibarț, Ovidiu 
Oprean, Maria Bec, Cor
nel Furdui, Viorel Rus, 
Marin Bulz, se preocupă 
stăruitor și responsabil și 
de recuperarea și recondi- 
ționarea unor piese de 
schimb și materiale refo- 
losibile, cum sînt poan- 
soănele de la diferite ma
trițe, cuțitele de strung 
și altele, pe care le utili
zează la alte scule și piese 
de dimensiuni mai mici.

G. DINU 

ale producției, ale campa
niilor agricole.

— Ați vrea să vorbiți și 
despre cîțiva tovarăși deja 
primiți în rîndurile parti
dului ?

— Desigur. A fost pri
mită tovarășa Olivia Mo- 
rariu, membră cooperatoa
re în brigada din Josani. 
Este o foarte harnică 
muncitoare, realizîndu-și cu 
regularitate normele în 
C_A.P. De asemenea, an 
de an familia el contrac
tează eu statul importante 
artități de produse agri

cole. Cam aceleași trăsă
turi întrunesc și tractoris
tul Vasile 1 labor, coopera
toarele Marinela Țîrlea, 
contabila Silvia Stănescu 
și alții Mai adaug faptul 
că din cei 8 tovarăși primiți 
in cursul anului trecut 7 
sînt femei, iar 6 provin din 
rîndurile organizației U.T.C. 
într-o perspectivă mai a- 
propiată de a li se pune în 
discuție cererile de primi
re se află cooperatoarele 
Cornelia Cîorogar. Lucia 
Gabor, Maria Cabinet, me
canizatorul loan Raicu.

COMNEL ARMEANU

—mr brigârilr ev piaavl mkzat — LuA ■ experiența pe care ți-o însușesc tot mai 
multe formații ți sectoare de La LM. V alean, reflectați ți in cele peste 17 000 tone do 
eArțmne extnse suplimentar in penonda care a trecut de la începutul anultzî. In foto
grafie: o brigada fruntașă de mineri pornește într-o nouă zl de muncă In abatajele de 
cărbune.

„Am învățat ce trebuie să oferim publicului"
Casa de cultură dm Hu

nedoara deține locul 1 
între așezămintele de pro
fil, loc cucerit în finala 
celei de-a IV-a ediții a 
Festivalului național „Cân
tarea României*. I-au con
ferit această onoare cele 
13 formații artistice încu
nunate cu titlul de laureat, 
dintre care șapte cu pri
mul loc pe țară 1 Cine a 
participat la o singură re
prezentație cu formațiile 
de dans tematic, modern, 
grupurile folk „Canon” și 
de dans popular, cine a 
urmărit evoluția • coregra
fică a Marinelei Bilavu și 
cea dramatică a Simonei 
Gălbenușe, sau spectaco
lele de muzică și poezie cu 
creații originale s-a convins 
de valoarea artistică și 
meritul de a se afla pe 
primul loc al acestor co
lective și interpreți. Lor li 
se alătură, cu locurile II 
și III pe țară, grupul vo
cal-instrumental „Corvin 
5“, „trio cameral Haydn", 
instrumentistul Palko Lu
dovic, iar formația de tea
tru poetic a fost distinsă 
eu premiul special al 
juriului.______,___

Unul din obiectivele cen
trale stabilite de Congre
sul al XII-lea și de Confe
rința Națională ale parti
dului îl reprezintă spori
rea producției de cereale. 
Această sarcină a fost sub
liniată din nou de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea 
de la C.C. al P.C.R. din 
7—9 decembrie 1983, obți
nerea unor producții a- 
gricole record în anul 1984 
constituind cerința de că
petenie căreia toți lucrăto
rii din agricultură trebuie 
să-i subordonăm întreaga 
noastră activitate.

Aplicînd cu rigurozitate 
tehnologiile specifice cul
turii porumbului. în ulti
mii ani cooperativa agri
colă din Hațeg a reali
zat constant producții me
dii de peste 4 000 kg po
rumb boabe la hectar. în 
anul trecut, recolta medie 
a fost de 6136 kg știuleți 
la hectar, depășind cu 
peste 10 procente prevede

Cum s-a ajuns aici ?
— în primul rind prin 

muncă. Numai prin mun
că dăruită — e de părere 
Mircea Goian, instructor la 
casa de cultură. Ne-a preo- 
upat continuu găsirea unor 

moda iitâ ți noi de organi
zare și prezentare a spec
tacolelor — de la libret, 
scenografie la interpretare.

CASA DE CULTURA HUNEDOARA

Poetul Eugen Evu, al 
cărui talent în realizarea 
libretelor, în primenirea 
formelor de realizare artis
tică a spectacolelor de di
ferite genuri s-a remarcat 
în conținutul cu înalt me
saj al programelor nume
roaselor formații laureate, 
apreciază : Cred că am în
vățat ce trebuie să oferim 
publicului. Mă refer atît 
la formele noi de realiza
re a spectacolelor — în 
consens cu interesul publi
cului — c-ît și la reliefa
rea prin repertoriile for
mațiilor a marilor idei ale 
timpului nostru, ale con
temporaneității — Patria, 

rile planului. Ca urmare, 
ne-am onorat integral și 
am suplimentat contri
buția la fondul de stat. 
Experiența dobândită . o 
valorificăm cu. foloase ma
xime în fiecare an, urmă
rind să obținem randa
mente superioare de pe 
fiecare hectar cultivat cu

C.A.P. HAȚEG

porumb. Dar, iată modul 
cum am lucrat în anul 
trecut și cum vom lucra 
în acest an pentru a ob
ține recolte record.

Amplasarea culturii o 
facem după cereale păioase. 
în toamnă s-a făcut arătu
ra adîncă și s-au dat în
grășăminte chimice ținînd 
seama de cerințele solu
lui și plantei. Pentru ri
dicarea potențialului pro
ductiv al pămîntului, pe 
mai mult de jumătate din 
suprafața destinată cultu
rii porumbului aplicăm

Viața, Pacea, valorificarea 
creațiilor proprii.

— Cred că am reușit, 
pe lingă formele noi a- 
bordate și calitatea ac
tului de cultură, să im
primăm seriozitate și efi
ciență în munca forma
țiilor artistice încă din faza 
de masă a Festivalului na
țional ,;Cîntarea României"

— intervine Florin Izdrăi- 
lă, directorul casei de cul
tură.

Apropierea de sufletul 
oamenilor. Iată adevăratul 
oîștig ! Și el s-a realizat 
prin calitatea actului de 
cultură demonstrată de 
fiecare formație. Unul din
tre instructorii casei de 
cultură ne vorbea despre, 
obligația de a respecta 
„marca" cucerită în „Cîn- 
tarea României" de-a lun
gul edițiilor sale. Aceasta 
presupune permanență și 
calitate în activitatea edu
cativă și artistică. Cum 
sînt 'materializate aceste 
deziderate ? Iată exemplul 

îngrășăminte organice bine 
fermentat?, în cantitate de 
peste 40 tone la: hectar. 
Fertilizarea este comple
tată cu azotat, lucrare pe 
care o realizăm . concomi
tent cu însămînțarea.

Ca și în anul precedent, 
la semănat folosim hibrizi 
din grupa 200. în ceea ce 
privește epoca de semănat, 
în fiecare an încheiem lu
crarea cel mai tîrziu în 
decada a doua a lunii 
aprilie. Cum este și fi
resc, o atenție deosebită 
acordăm asigurării unei 
densități corespunzătoare 
de plante la unitatea de 
suprafață. La recoltare 
avem cel puțin 65 000 plan
te la- hectar.

Ca lucrări de întreține
re, deoarece o dată cu 
semănatul, facem și erbi- 
cidarea culturii cu cite 
3,5—1 kg PiteZin la hectar, 
aplicăm cite trei prașile 
mecanice, iar intervenția 
eu prașile manuale se 
efectuează numai unde 
este nevoie.-

Deoarece soarta recoltei 
depinde hotărîtor de cali
tatea muncii mecanizato
rilor, 'am insistat ca lu
crările cele mai preten
țioase, respectiv semăna
tul și întreținerea culturii, 
să fie realizate de același 
om. Tractoristul Viorel 
Viăiconi își îndeplinește cu 
conștiinciozitate sarcinile ce 
i le încredințăm în aceas
tă privință.

Măsurile ce le-am între
prins ne dau certitudinea 
că și în acest an vom 
obține recolte sporite de 
porumb la hectar, ăducîn- 
du-ne astfel o contribuție 
tot mai însemnată la rea
lizarea obiectivelor din 
programul de autocondu- 
cere și autoaprovizionare 
teritorială.

EUFROSINA BUFNEA, 
inginer șef al 
C.A.P. Hațeg
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ultimei săptămîni : sîmbă- 
tă, la seara pentru tineret 
a fost prezentă și forma
ția de dans modern a așe- 
zămlntului gazdă. A făcut 
o demonstrație a dansului 
modern, decent. A doua 
zi, duminică, s-a organi
zat un concurs de dans 
modern cu premii, dar 
premiul cel mare a fost 
âl tuturor participanților ! 
Apoi, o nouă „rotondă cul- 
tural-artistică" cu formația 
„Canon" și cenaclul „Lu
cian Blaga". Miercuri, o 
nouă reprezentație (cu sala 
plină) a teatrului pentru 
copii „Sfîrlează", cu piesa 
„Fata moșului cea cumin
te", iar recent, a început 
la Hunedoara mierostagiu- 
nea de muzică de cameră 
cu concerte-lecții pentru 
tineret.

La casa de cultură din 
Hunedoara formațiile artis
tice au învățat ce trebuie 
să dea publicului, iar pre
zența lor în fața acestuia 
înseamnă, de fiecare dată, 
o confirmare a laurilor 
cîștigați. O confirmare față 
de public și față de ele 
însele.

LUCIA LICIU
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Ferma anexă a cantinei sursa

(Urmare din pag. 1)
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Ridicarea nivelului tehnic
importantă de asigurare a unor 

meniuri bogate și variate
începînd din acest an, 

în sera legumicolă a can
tinei restaurant din Hu
nedoara aparținînd C.S.H. 
se cultivă și ciuperci. Pe 
o suprafață de 1 000 mp 
a serei, au fost cultivate, 
începînd din 10 ianuarie,, 
ciuperci. Folosindu-se mi- 
celiu din soiuri valoroase 
și asigurîndu-se acesto
ra un pat germinativ de 
foarte bună calitate s-a 
realizat o răsărire unifor
mă. Cultivate în etape, o 
bună parte din ciuperci 
au ajuns la maturitate^, 
recoltîndu-se pînă la 20 
martie peste 800 kg care 
au fost valorificate prin 
cantina restaurant și prin

bufetele microcantinelor 
din combinat. „Se preco
nizează — ne spunea ing. 
Dumitru Hariga, șeful fer
mei, ca pînă la încheierea 
perioadei de vegetație 
se recolteze circa 5 000 
ciuperci, față de 2 500 
cit s-a planificat-4.

De asemenea s-au-mai 
plantat 10 000 fire de var-' 
ză, 3 000 fire de roșii, 2 000 
fire de ardei.

Cantina 
puternică 
nică, ceea 
să asigure 
nîncă aici un meniu variat, 
de calitate 
convenabil.
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activităților de la Universitatea Politică 

și de Conducere — Filiala Deva
Luni — 2 aprilie 1984, orele 

rile anilor I—IV ;
Marți — 3 aprilie 1984, orele 

rilc anilor II și IU.
Activitățile se vor desfășura 

anunțate anterior.

B VOLEI. MECI AMI
CAL :

Azi, de Ia oreie 17,30. 
la sala sporturilor din 
Deva echipa <)e volei 
feminin C o r v i n u I 
G.I.G.C.L. Deva va în- 
tîlni, într-un meci ami-

cal, echipa Universitatea 
Cluj-Napoca. Un meci 
desigur interesant, din 
seria pregătirilor forma
ției devene în 
tentativei de 
în divizie.

jg FOTBAL. 
Explorări — „I 
Napoca 1—2 (0—0). Au 
înscris Dobrotă și Fîșic, 
respectiv Pălăcean.

• 8,30 Teleșcoală 
naltul familiei • 
patriei. în întîmpinarea aniversării 
mărețului act istoric de la 23 August 
1944 • 10,00 Muzica pentru
10.30 Viața satului (parțial 
• 11,45 Lumea copiiior • 
Telefilmoteca de ghiozdan : 
bela-4 — episodul 5 (color) • 
Album duminical (parțial color) •
18.30 Micul ecran pentru cei mici •
18,50 1 001 de seri • 19,00 Telejur
nal (parțial color) * Sport • 19,20 
Cîntarea României (color) • 19,55 
Telecinemateca (color). Dosarele 
ecranului : „Și ultimul s-a sfîrșit44 
(premieră pe țară) • 21,35 Bijute
rii muzicale (color) • 21,50 Telejur
nal (parțial color) * Sport • 22,00 
închiderea programului.

LUNI, 2 APRILIE

• 20,00 Telejurnal (parțial color) 
Zilei muncii, faptele de muncă ale 
țării! • 20,20 Actualitatea în eco
nomie • 20,40 Uniți în cuget și-n 
simțiri. Emisiune de Smaranda Je- 
lescu • 21,00 Film românesc în 
serial. „Un echipaj pentru Singapo
re44, Premieră Tv. Producție a Casei 
de filme Unu (color) • 21,50 Copiii, 
trăinicia familiei, vigoarea patriei 
• 22,00 Tezaur folcloric (parțial co
lor) • 22,20 Telejurnal (parțial co
lor) • 22,30 închiderea programului.

MARȚI, 3 APRILIE

• 15,00 Telex • 15,05 Clubul ti
neretului * 15,20 Secvențe ungare •

făcut, cit trebuie să facă 
intr-o zi,. ce ciștig reali
zează in opt ore de mun
că. Ne-am convins că 
puțini știu acest lucru. Or, 
retribuția in acord global 
impune aceasta ca pe un 
criteriu de bază. De ase
menea, considerăm necesar 
să fie îmbunătățită serios 
ordinea și disciplina în 
producție, pregătirea pro
fesională a forței de mun
că, ridicarea nivelului de 
conștiință muncitorească, 
patriotică. Am văzut pro
duse frumoase, elegante, 
dar prezentind loviri, 
zgîrieturi. Păcat de truda 
atîtor oameni, 
neglijența

.— Acum 
model de 
na44, extrei
dar și preten 
cuție — arăta șefa 
echipă Gheorghe T 
Arc multe modele, 
multă păsuire, chitui 
lustruire ireproșabilă, 
mai mică neatenție a 
muncitor pe fluxul 
de fabricație dă peste cap 
întregul produs, iar bene
ficiarul 
un rabat de 
Numai 
riașii 
facă la 
ria.

Iată, 
să insiste consiliul oame
nilor muncii : asupra întă
ririi răspunderii și auto- 
exigenței fiecăruia pentru 
produsul pe care-1 reali
zează. Iar maiștrii să fie 
mai severi, . mai prezenți

lingă muncitori, să-i ajute 
efectiv, la tot pasul. Să se 
acționeze mai ferm — așa 
cum sublinia secretarul 
general al partidului», tova
rășul "*■ 
la re 
al P.CR. — 
concentrării și 
rii producției, 
unui control 
al produselor, 
flux de fabric 
cu bucaU 
-bun** de 
eliminind astfel 
bili ta te de a i< 
brică produs*» 
(âlitativf 
la încep 
ciplina i

Nicolae Ceaușescu, 
centa Plenară a C.C. 

în direcția 
speciali za- 
executării 

ireproșabil 
pa

La sesizarea dumneavoastră 
adresată ziarului răspund

O.J.T. Deva. Am pre-
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•
zentot scrisoarea dumnea
voastră tovarășe Popa A. 
din Deva directorului 
O.J.T. „Omul are dreptate" 
— ne-a spus el. Și pentru 
că și conducerea O.J.T. 
a remarcat modul defec
tuos în care se repartiza 
valuta pentru excursiile in- 
drvrduale în străinătate, a 
luat o măsură care răspun
de cerințelor formulate de 
dv. in scrisoare. Pe trimes
tre și luni, resursele valu-

orașului Simeria, la 
zarea i 
Simeria 
xele 
mai 
brie 
ce 
lună

sesi-
unor „locatari din 
i" răspunde:. „Ta- 

de încălzire au fost 
mari în luna decem- 
anul trecut, deoare- 
cuprindeau întreaga 
decembrie și ultimele

ț
J

10 zile din noiembrie. Pînă ( 
la 20 noiembrie centralele ? 
de
cu
taxele au fost încasate în i 
această perioadă numai 
pe perioada 1—20 a lunii", ț
~------ ’ ' ‘ i
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ce privește aospodă- 4 
și înfrumusețarea / 
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— ------------  centralele ,
încălzire au furieționat *
combustibil lichid, iar ț

■..... ”1
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ările de

ică și de 1 tare repartizate județului Vă mai răspunde că admi
produc'li sint repartizate pe muni- nistrator - de asociație în

trebuie să . Cipii și orașe. în funcție perioada- la care vă refe
lecții si la 1 de puterea lor economi- riți a fost soția președin-

ca

imediate 
inducerii 
u redre- 

ît mai rapidă a ac-
aeest :i colectiv 
brădean. capabil, 

îzultate deosebite în 
icție.
Toa: 3

rea;le — recunostea ing.
Cor■neliu Ionescu. directo-
rul I.P.L. Deva. prezent
in secția bradt?ană, îm-
oreună cu alți specialiștî
din întreprindere. pentru a
da ajutor concret. la fața
locului, 
ateliere 
să acționăm mai i 
începînd de la n 
narea materiilor p 
pregătirea fabricației — i 
atelierele de proiectare ai 
întreprinderii — și pină la 
organizarea lucrului, pregă
tirea cadrelor și întărirea 
disciplinei de producție. 
Vom face mai mult și pe 
linia dotării Cu S.D.V.-istica 
necesară, avînd în vedere 
că mai mult din jumătatea 
producției Secției de mobi
lă Brad este nouă ; 
modernizată.' precum și 
direcȚ 
rii 
de echipă față de calita
tea 
ciența economică a între
gii activități productive, 
în spiritul cuvîritării se
cretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la plenara C.C. 
al P.C.R.'din 21;—22 martie 
a.c., al prevederilor pro
gramelor adoptate recent 
de Marea Adunare Națio
nală.

muncitorilor din 
și sîntem hotăriți 

energie, 
■ecepțio- 
•rime și

sau
, - . . .. . ------- „i în
-cția creșterii răspunde- 
mâîștrilor și a șefilor

produselor și de efi-

VIITOARE LA TELEVIZIUNE

15,40 V iața școlii • 16,00 Agrozoo- 
tehnia pe înțelesul tuturor • 16,20 
Desene animate • 16,30 închiderea 
programului • 20,00 Telejurnal
(parțial color) • 20,20 
în economie • 20,35 
cîntec • 20,45 Teatru Tv. 
imposibilul nu există"
Stoenescu • 21,55 Videotecă inter
națională (coloi). * Mari construcții 
ale antichității: Jerash — Iordania 
* Valsul nemuritor... — Austria * 
Grația lutului — Ungaria * Studioul 
2 ... Pussycat ■— Olanda • 22,20
Telejurnal (parțial color) • 22,30 
închiderea programului.

• 15,00 Telex • 15,05 Senegal, 
azi • 15,15 Țara văzută de repor
teri • 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) • 16,30 în
chiderea programului • 20,00 Tele
jurnal (parțial color) • 20,15 Actua
litatea în economie • 20,30 O lege a 
vieții, a împlinirii umane • 20.45 
Film artistic. „...Am fost șaispre
zece-4. Producție a Casei de filme 
Patru (color) • 22,05 Forum poli
tico-ideologic • 22,20 Telejurnal
(parțial color) • 22,30 închiderea
programului.

JOI, 5 APRILIE

e 15,45 
Desene 
progra- 
(parțial 
în eco-

• 15,30 Școli și tradiții 
Studioul tineretului • 16,20 
animate • 16,30 închiderea 
mului • 20,00 Telejurnal 
color) • 20,20 Actualitatea
noinie • 20,35 Pagini muzicale de 
mare popularitate • 20,45 Orizont

tehnico-științific • 21,05 Film in 
serial (color). „Pădurea pierdută-4. 
Producție a studioului cinematogra
fic București • 21,50 Stop-cadru pe 
mapamond • 22,05 Ritmuri tinerești

•• 22,20 Telejurnal (parțial color) 
22,30 închiderea programului.

VINERI, 6 APRILIE

• 15,00 Telex • 15,05 Agronomia 
Tv. • 15,30 Creatorul și epoca sa* 
(color) • 15,50 Emisiune în limba 
germană (parțial color) • 16,20 De
sene animate • 16,30 închiderea pro
gramului • 
țial color) • 
economie • 
dră grădină 
niri și perspective • 21,10 
mondial b 21,30 ~
aur. 
grafic Costache Antoniu • 22,20
Telejurnal (parțial color) • 22,30 
închiderea programului.

• 16,30 închiderea pro- 
20,00 Telejurnal (par- 
20,20 Actualitatea în 

20,35 Țara mea, mîn- 
(color) • 20,45 Impli- 

Cadran 
Telefilmoteca de 

Medalion teatral, și cinemato-

S1MBATA. 7 APRILIE

• 13.30 Telex • 13,35 La sfîrșit 
de săptămînă (parțial color) • 16,30 
Ziua sănătății • 16,45 Săptămînă po
litică • 17,00 închiderea programu
lui. • 19,00 Telejurnal (parțial co
lor) * Sport • 19,20 Teleenciclope- 
dia • 19,50 Cascadorii tisului • 
20,10 Film serial. „Un august în 
flăcări-4. Episodul 2: „Moartea unui 
diplomat-4 • 21,00 Cîntec de primă
vară (color) • 21,30 Pagini din come
dia cinematografică românească • 
22,20 Telejurnal (parțial color) * 
Sport • 22,30 Amintiri muzicale • 
23,00 închiderea programului.

ț
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că și contribuția la export, 
urmînd ca organele locale 
de la acest nivel să facă 
o repartizare pe unități eco
nomice și instituții. Aici 
organele colective de con
ducere urmează să decidă, 
in funcție de meritele so- 

cui îi aprobă 
individuală

iicitanților, 
excursie 
străinătate. Pe baza 
verințelor aprobate in 
fel, OJ.T. va elibera 
ta. Echitabil și in confor
mitate cu legea.

• Consiliul popular al

în 
□ de- 
acest 
vaiu-

întrebări
M. V. I. Hunedoara : In- 

trebarea dumneavoastră 
țintește altceva decît fosă 
să se înțeleagă la prima 
vedere. Presupunînd că 
cveți discuții cu vecinii de 
apartament pentru 
luat măsura de 
sursele de căldură 
dintre cele patru 
ale apartamentului, nu vă 
putem da decît acest răs
puns : nu există regle
mentări legale care să vă 
împiedice a blinda sursele 
de căldură pe care nu le

că ați 
a izola 
în două 
camere

telui asociației deoarece 
nimeni dintre ceilalți loca
tari nu au venit să pres
teze această muncă, să re
cunoaștem, foarte necesară 
într-o asociație de locatari. 
După cum știți, acum aveți 
administrator nou. Rămîne 
ca în viitor să consem
năm despre asociația dv. 
numai lucruri bune în 
ceea 
rirea 
zonei în 
curilor 
în

care
și apartamentelor 

care locuiți.

răspunsuri
Dar

care să
Io aceasta nu 

v-a aprobat 
i.G.C.L. «cest 
în regulă. Nu 

însă din punct 
tehnic. Prin

nici 
vă

găsiți necesare, 
reglementări 
dea dreptul 
sînt. Dacă 
conducerea 
lucru, este 
e în regulă 
de vedere 
această măsură se creează 
un dezechilibru termic în
tre camerele încălzite -și 
cele neîncălzite, ceea ce, 
în timp, poate aduce pre
judicii în confortul dum
neavoastră și în cel al 
vecinilor de apartament.

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARA

Să se lucreze zi-lumină!
bită atenție lucrărilor ce 
trebuie efecțuate în livezi. 
Am terminat tăierile la 
toți pomii și am fertilizat 
toată suprafața livezii. La 
efectuarea tăierilor cei mai 
harnici s-au dovedit Con
stantin Cătănici, șef de 
echipă, Avram Paraschiv, 
Ana Dubleș, Ileana Dubleș 
și Saveta Zărie. La stropit 
s-au evidențiat Maria Cîr- 
țu, care a preparat solu
ția și mecanizatorii Avram 
Pleșa și Aurel Ștefan care 
au aplicat tratamentul.

In toate unitățile din 
zona Geoagiu, pe lingă li
vezile organizate, există 
mulți pomi răzleți asupra 
cărora nu s-a acționat 
încă. Conducerile unități
lor, consiliile populare au 
datoria să mobilizeze coo
peratorii, toți locuitorii 
satelor la efectuarea tăie
rilor și tratamentelor pen
tru ca și de la aceștia să 
se obțină producții cit mai 
mari de fructe.

(Urmare din pag. 1)

a 
a

cii, folosirea din plin 
timpului de lucru și 
capacității tractoarelor.

în unitățile din Con
siliul unic agroindustrial 
Geoagiu se lucrează și 
în grădinile de legume, 
în fermele legumicole ale 
C.A.P. Geoagiu și Aurel 
Vlaicu s-a încheiat însă- 
mînțarea în solarii a ră
sadurilor 
puric și 
și altele.
legume din Geoagiu 40— 
45 cooperatoare ljicrează 
zilnic la cultivarea cepei 
și la 
durilor, 
.vrednice
(Elisabeta Cărăguț, Silvia 
Zerdea,
Ana Căliman, Maria Igna 

_și altele.
loan Vasiescu, inginerul 

șef al C.A.P. Romoșel, ne 
spunea :

— Am acordat o deose-

de varză tim- 
de vară, tomate 
în grădina de

întreținerea răsa- 
printre cele mai 

numărîndu-se

Maria Marian,

i

Deși C.A.P. Brad a con
tractat în acest an cu 
I.L.F. produse legumicole 
în valoare dc peste 2 mi
lioane lei, beneficiarul nu 
a acordat producătorului, 
pînă acum, nici un fel de 
avansuri bănești — așa cum 
prevede Decretul 118/1983 
— pentru pregătirea pro
ducției. Ca urmare, o 
parte din semințele nece
sare au fost procurate de- 
abia ieri pe banii aduși 
de persoane din condu
cerea C.A.P., iar alte chel
tuieli efectuate la grădină

OBLIGAȚII UITATE 
DE CONDUCEREA

I.L.F.
s-au acoperit din avansu
rile acordate pentru pro
ducția contractată din sec
torul zootehnic (I).

Să fi uitat oare bene
ficiarul obligațiile ce ii 
revin privind colaborarea 
cu producătorii de legu
me ? Această situație tre
buie. analizată cu toată 
răspunderea de către con
ducerea I.L.F. și soluțio
nată grabnic in interesul 

producției și asi- 
unei bune apro- 

a. populației cu

creșterii 
gurării 
vizionări 
legume.
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Vizita de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, in R.P. Bulgaria
SOSIREA

(Urmare din pag. 1)

a gărzii militare, tovarășul 
Todor Jivkov prezintă 
apoi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu persoane
le oficiale bulgare venite 
să-i salute la aeroport: to
varășii Grișa Filipov, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președinte 
al Consiliului de Miniștri, 
alți conducători de partid 
și de stat bulgari.

Pe aeroport se aflau, de 
asemenea, ambasadorul 
României la Sofia, Gheor- 
ghe Cioară, și ambasado
rul Bulgariei la București. 
Todor Stoicev Todorov.

Mulțimea prezentă pe

OASPEȚI Al ORAȘULUI BOTEVGRAD
La puțin timp după so

sirea pe pămîntul Bulga
riei prietene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășul Todor 
Jivkov, au fost oaspeții o- 
rașului Botevgrad.

Ceremonia primirii ofi
ciale a avut loc in Piața 
Eliberării, din Botevgrad. 
Miile de oameni aflați în 
acest perimetru central al 
orașului, ca și pe întregul 
traseu străbătut pînă aici, 
aclamă pe solii poporului 
român, aplaudă pentru 
prietenia dintre cele două 
pqpoarc. dintre partidele și 
țările noastre.

Veterani ai' Partidului 
Comunist Bulgar adresea
ză salutul lor revoluțio
nar, călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușesc u și tova
rășei Elena Ceaușescu. Un 
grup de tineri, îmbrăcați 
în frumoase costume națio
nale specifice acestei re
giuni, i-au invitat pe oas
peți să guste din pline și 
din ploștile cu vin — sim
boluri ale rodniciei pămîn- 
tului, ale caldei ospitalități 
a poporului bulgar.

în aplauzele mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost rugați să primeas
că însemnul de onoare 
al orașului Botevgrad, 
ca o dovadă a stimei și 
prețuirii deosebite de care 
se bucură înalții oaspeți 
pe aceste meleaguri, a sa
tisfacției unanime pentru 
cursul continuu ascendent 
al relațiilor româno-bulga- 
re, pentru prietenia, cu a- 
dînci rădăcini în istorie, 
de care sînt puternic lega
te popoarele noastre ve
cine.

A avut loc apoi o în- 
tîlnire cu membrii Birou
lui Comitetului P.C. Bul
gar și Comitetului Execu
tiv al Consiliului Popular 
ale sistemului de localități 
Botevgrad, care reunește 
orașul propriu-zis și alte 
15 centre.

în numele tuturor locui
torilor, Dimităr Vasilev, 
primul secretar al Comite
tului de partid al sistemu
lui de localități Botevgrad, 
a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un 
călduros și cordial salut de 
bun venit, cele mai vii 
mulțumiri pentru onoarea 
ce le-a fost făcută prin a- 
ceastă vizită, pentru feri
citul prilej de a le putea 
prezenta cîteva din reali
zările și preocupările oa
menilor muncii din aceas
tă parte a Bulgariei.

Subliniind că în cronica 
orașului rămîne înscris ca 
un eveniment deosebit vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la 15 septem
brie 1965, voi biterul a re
levat că poporul bulgar

LA SOFIA
aeroport face o entuziastă 
manifestație de caldă sim
patie solilor poporului ro
mân, ovaționează îndelung 
pentru oaspeții dragi, prie
tenia dintre țările, parti
dele și popoarele noastre, 

în încheierea ceremo
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Todor Jivkov. au 
primit defilarea gărzii de 
onoare.

In aclamațiile miilor de 
sofioți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov părăsesc aero
portul, indreptîndu-se spre 
Botevgrad.

dă o înaltă prețuire prie
teniei și colaborării eu po
porul român. Amintind că 
Botevgradul este înfrățit 
cu orașul Ploiești, el a e- 
vîdentiat rodnicia schimbu
lui de experiență și coo
perarea fructuoasă stator
nicite pe acest plan, apor
tul acestor relații la con
solidarea și aprofundarea 
prieteniei romăno-bulgare.

în încheierea inUlnirii. to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat calde felicitări 
comuniștilor, oamenilor 
muncii din Botevgrad pen
tru realizările obținute și 
le-a urat succese tot mai 
mari în activitatea lor.

La plecare, atit în piața 
centrală, cit și pe arte
rele principale ale orașu
lui, locuitorii Botevgradu- 
lui au ținut să salute din 
nou. cu aceleași sentimen
te de dragoste și sti
mă. pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceausescu, pe tova
rășul Todor Jivkov.

în continuare a fost vi
zitat Combinatul chimic 
din Botevgrad, obiectiv re
prezentativ pentru nivelul 
de dezvoltare pe care l-a 
atins industria țării prie
tene.

La intrarea In Combina
tul chimic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. to
varășul Todor Jivkov sint 
salutați cu deosebită cor
dialitate, cu sentimente de 
aleasă prietenie de condu
cerea combinatului, de nu
meroși oameni ai muncii 
care-și desfășoară activita
tea in această întreprin
dere de frunte a Bulga
riei. In numele lucrători
lor combinatului, directo
rul general Petko Dancev 
a exprimat sentimente de 
bucurie sinceră pentru o- 
noarea deosebită ce se face 
acestui harnic colectiv prin 
vizita oaspeților stimați și 
dragi din România socia
listă frățească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul generai al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România și tova
rășa Elena Ceaușescu, emi
nent activist de partid și 
de stat, om de știință de 
renume mondial, a cărei 
operă se bucură de înaltă 
prețuire în lume.

A fost vizitată una din
tre cele mai noi secții ale 
combinatului .— cea de 
prelucrare a maselor plas
tice — precum și o expo
ziție în cadrul căreia sînt 
prezentate toate produsele 
realizate de combinat.

în încheierea vizitei a 
avut loc o convorbire în 
legătură cu preocupările 
actuale și de perspectivă 
ale combinatului, ale in
dustriei chimice bulgare în 
general.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a adre
sa felicitări pentru rezul
tatele obținute, urări de 
noi succese colectivului 
combinatului din Botev
grad. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu zu semnat apoi 
în cartea de onoare a com
binatului.

înainte de a părăsi ora- 
șu! Botevgrad. înalții oas
peți români au vizitat 
Combinatul de produse a- 
li.men ta re, care asigură a- 
provizionarea cu semipre- 
parate și preparate culina
re a magazinelor și rețelei 
de cantine și restaurante 
din .ocalitate.

PRIMIRE ENTUZIASTĂ IN MIJLOCUL 
LOCUITORILOR ORAȘULUI PRAVEȚ

Joi după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul Todor 
Jivkov, s-au aflat in mij
locul celor ce trăiesc țice 
muncesc ia Praveț, loca
litate înfrățită cu Scorni- 
ceștruL

în piața centrală s-a a- 
dunat un mare număr de 
locuitori ai Pravețului, ca
re au ținut să salute cu 
deosebită căldură, cu cele 
mai alese sentimente de 
stimă și prețuire, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe tovarășul To
dor Jivkov.

înalții oaspeți sînt invi
tați să guste din piir.ea și 
sarea rodniciei și ospitali
tății acestor locuri.

în aplauzele celor pre- 
zenți se dă citire botăririi 
Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular, prin 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ți tovarășa Elena 
Ceaușescu sint declarați 
cetățeni de onoare ai ora
șului Praveț și li se inmî- 
nează .Cheia de aur* a 
localității.

în numele localnicilor, 
tovarășul Dimităr Naide- 
nov. prim-secretar al Co
mitetului Praveț al P. C. 
Bulgar, adresează un căl
duros bun venit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășului Todor Jivkov, 
după care îi invită să vi
ziteze complexul cultural 
al orașului, aflat în ime
diată vecinătate.

Oaspeții sînt rugați să 
viziteze mai întîi sala care 
găzduiește Muzeul de isto
rie a Pravețului, a cărui 
atestare documentară — act 
care deschide suita de ex
ponate prezentate aici — 
datează din 1450.

O serie de exponate pre
zintă momente din viața 
și activitatea tovarășului

DINEU OFERIT ÎN ONOAREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

DE TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au luat parte, Joi, la un 
dineu oficial oferit în o- 
noarea lor, la Praveț, de 
tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia.

în timpul dineului ofi
cial, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială 
și prietenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la Botev
grad se încheie într-o at
mosferă de puternic entu
ziasm, manifestările de 
simpatie dînd expresie 
bucuriei locuitorilor orașu
lui pentru întîlnirea cu 
solii poporului român, sa
tisfacției lor pentru noul 
dialog româno-bulgar la 
nivel înalt.

De la Botevgrad, tovară
șul Nipolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul Todor 
Jivkov s-au îndreptat spre 
reședința ce le-a fost re
zervată la Praveț.

Todor Jivkov, care s-a năs
cut în Praveț. Muzeul evi
dențiază, în același timp, 
drumul parcurs în anii so
cialismului de satul Praveț 
pînă la orașul de astăzi, 
asemenea altor localități 
ale Bulgariei.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au semnat în .Cartea de 
onoare* a muzeului.

în continuare, la Casa 
tineretului, care face parte 
din același complex, au 
fost prezentate înalților 
oaspeți cele mai noi reali
zări ale fabricii de com
putere din Praveț și ale 
activității de programare, 
în vederea unei cit mai 
largi utilizări a acestui e- 
chipament ultramodern.

în programul vizitei la 
Complexul cultural din 
Praveț a fost înscris, de 
asemenea, un spectacol fol
cloric oferit în onoarea 
înalților oaspeți.

La Intrarea în sala de 
concerte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov au fost salutați cu 
deosebită căldură, cei pre- 
zenți aplaudînd îndelung, 
ovațîonînd pentru priete
nia româno-bulgar ă.

Programul prezentat de 
ansamblul din Praveț a 
pus în valoare frumusețea 
cîntecului și dansului popu
lar bulgar. Au fost viu a- 
plaudate, de asemenea, 
cântecele și dansurile ro
mânești.

La sfîrșitul spectaco
lului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit reali
zatorilor acestui reușit 
spectacol un coș cu flori.

Cei prezenți salută din 
nou, cu căldură pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
aclamă pentru prietenia 
româno-bulgară.

rășul Todor Jivkov au 
rostit toasturi, in care au 
exprimat satisfacția pentru 
această nouă întîlnire tra
dițională care se desfășoa
ră în mod fructuos.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au toastat 
pentru dezvoltarea în con
tinuare a prieteniei și co
laborării dintre cele două 
partide, țări și popoare, 
pentru noi succese în acti
vitatea de construcție so
cialistă a popoarelor ro
mân și bulgar, pentru în
tărirea unității și conlu
crării țărilor socialiste, 
pentru cauza păcii și socia
lismului, a prieteniei și în
țelegerii între toate popoa
rele lumii.
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ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ CUGIR,
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA:

• zidari

• dulgheri

• instalatori

• izolatori

• mozaicari

• fierari-betoniști

• betoniști.

ANUNȚ

în perioada aprilie-iunie a.c., unitățile coo
perativelor de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor din toate localitățile

ACHIZIȚIONEAZĂ

de la organizații de tineret, școli și alte cate
gorii de culegători MELCI VII în cantități neli
mitate, în următoarele condiții:

1. Cochilia de culoare cafenie și diametrul 
peste 28 mm.

2. Prețul de achiziții este de 7 lei/kg, cu res
pectarea condițiilor de calitate (culoare și dia
metru).

3. Să fie recoltați și prezentați la recepție în 
ambalaje cu orificii de aerisire, pentru a nu se 
sufoca.

Locurile populate cu melci sînt: toată Valea 
Mureșului, lizierele pădurilor, alte terenuri ne
desțelenite și umede, grădini, livezi, urzică- 
rii etc.

Momentele prielnice pentru recoltarea mel
cilor sînt zilele cu precipitații, cer noros, dimi
neața pe rouă.

Acționînd pentru culegerea și valorificarea 
melcilor, se pot realiza însemnate venituri su
plimentare.

Relații suplimentare la toate cooperativele 
comunale și orășenești, precum și la U.J.E.COOP. 
Deva, biroul contractări-achiziții, telefon 14530.

rm«GU"
publicitate

VÎNZABI
• Vînd Renault 10, stare 

bună. Deva, Dacia, bloc 23, 
apartament 8. (4928)
• Vînd două mînze mature, 

una pereche hamuri, căruță, 
plug, grapă, alte obiecte. De
va, strada Nicolae Bălcescu 
nr. 8. (5018)

SCHIMB DE LOCUINȚA
• Schimb apartament două 

camere, proprietate persona
lă, cu similar Baia Mare. De
va, telefon 21000. (4929)

ANIVERSARE
• Pentru Gelu Onea. Azi, 

când in buchetul vieții tale 
prinzi al 23-lea trandafir, Ro- 
dicuța iți urează „La multi 
ani !“. (4917)

COMEMORARE

• In 2 aprilie se împli
nesc 7 ani, plini de zbu
cium șl dor cumplit, de 
cînd, la 20 de ani a închis 
pentru totdeauna ochii lui 
frumoși și senini, unicul 
nostru fiu

ȘTEFAN ȘIPOȘ 
lăsîndu-ne fără mîngllere 
și sens în viață.

Comemorarea duminică, 1 
aprilie; orele 14, la cimiti
rul din Deva, strada Emi
nes cu. Părinții.

DECES

• Amintim celor care 
au cunoscut-o pe

RUIU GABRIELA, 
că la 2 aprilie se îm
plinesc doi ani de la 
deces. (4913)

• S-a stins din viață dra
gul și bunul nostru soț, 
tată, frate, socru și bunic 

ADRIAN STOLERIU.
Corpul neînsuflețit se a- 

flă depus la capela cimiti
rului din strada Eminescu, 
Deva.

înhumarea are loo sim- 
bătă, 31 martie, orele 14.

Familia îndoliată.
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